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Umsögn Smábátafélagsins Hrolllaugs er varðar 

Þingskjal 1152 - 724. mál 

116/2006 (strandveiðar)

Það er okkur í Sm ábátafélaginu Hrolllaugi algerlega óskiljanlegt að nú liggi fyrir 
frumvarp þetta frá atvinnumálanefnd alþingis nánast óbreytt frá því í fyrra sem  nú á að 
reyna að fá samþykkt sem  lög til fram tíðar um strandveiðikerfið.
Umsagnir lágu m argar fyrir vegna frumvarpsins í fyrra þar sem  engin sátt var um 
frumvarpið á landsvísu og hjá okkur er alger vissa að sama verði upp á teningnum í 
umsögnum varðandi þetta nýja gamla frumvarp.

Ekkert tillit var tekið til umsagna í fyrra svo það er okkur óskiljanlegt að frumvarp sem 
engin sátt er um innan greinarinnar sé þvingað í gegnum löggjafarvaldið í ósátt við flesta 
þá sem  frumvarpið varðar.

Það er mikið í húfi fyrir byggðir þessa lands og þá sem  í greininni starfa að þetta kerfi 
verði eflt í sátt við þjóðina á þann hátt að alger sátt náist um það hjá þeim sem  í greininni 
starfa og hjá þeim byggðarlögum sem  á strandveiðikerfið stóla.

All flestar umsagnir þeirra aðila sem  skrifuðu umsagnir í fyrra voru flestar með sama 
rauða þræðinum um hvað það væri sem  þyrfti að gera til þess að sátt væri um 
strandveiðikerfið allt í kringum landið. En þrátt fyrir það var ekki farið eftir 
umsögnunum og frumvarpinu breytt og það sniðið að þörfum byggðarlaga og 
strandveiðim anna allt í kringum landið.

Við í sm ábátafélaginu Hrolllaugi fögnum frumvarpinu alls ekki þar sem  það er m argt í 
því sem  er hreinlega þessari fiskveiðiþjóð til háborinnar skam m ar og þá sérstaklega það 
að öllum bátum sé ekki tryggðir 48  dagar án heim ildar Fiskistofu eða 
Sjávarútvegráðherra á því að stöðva veiðar fyrr en síðasti bátur hefur lokið sínum 48  
veiðidögum.
Þar er einm itt rauði þráðurinn í all flestum umsögnum varðandi strandveiðifrum varpið í 
fyrra og það er okkur alger vissa að verður rauði þráðurinn í umsögnunum varðandi 
þetta frumvarp líka í ár.
Það er nefninlega algerlega óskiljanlegt af hverju ekki ver tekið tillit til umsagna í fyrra 
og við viljum ekki trúa því að það verði aftur raunin með þetta frumvarp.
Með þessum  umsögnum öllum sem  koma eruð þið komin með það í hendurnar sem  þið 
ættuð að byggja breytingar á þessu frumvarpi á til þess að lögin verði se tt í sátt við 
byggðir og þjóðfélagið í heild en ekki einstakra svæða. Ef þingið vill ekki samþykkja það 
þá er það á ábyrgð þingsins alls og þeirra sem  myndu hafna góðu frumvarpi sem  þið
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mynduð sníða í sátt við um sagnaraðila og þá í sátt við þjóðina sem  þið eruð einm itt í 
umboði fyrir og þið hefðuð gert ykkar besta.

Úttekt á tilraun strandveiðifrum varpsins sem  Alþingi samþykkti í fyrra vor var lofað að 
ætti að fara strax af stað síðasta haust eftir að strandveiðum  lyki svo m eta m ætti 
árangurinn á útkomu tilraunarverkefnisins sem  þetta nýja frumvarp er byggt á. Margir 
þingmenn sem  sögðust styðja þetta frumvarp sögðust styðja það þar sem  þetta var 
einungis tilraun.
Þessi úttekt átti að upplýsa þjóðina um hvort að sátt hefði skapast um kerfið meðal 
þjóðarinnar á landsvísu eða ekki. Nákvæm skýrsla átti að liggja fyrir til grundvallar fyrir 
strandveiðifrum varpi 2019 .

Ekki hefur verið útbúin fagleg skýrsla né hefur engin fagleg úttekt á tt sér stað.
Þrátt fyrir það að engin rök liggi fyrir um niðurstöðu tilraunarinnar sem  að 
strandveiðisum arið 2 0 1 8  var, leggur atvinnuveganefnd nú fyrir að festa fyrirkomulagið í 
sessi til fram búðar í óþökk við þjóðfélagið. Það er svolítið einkennilegt og b er vott um 
léleg vinnubrögð á Alþingi að nýta reynslu og úttekt sem  ekki var gerð og ekki er til um 
hvort sátt hafi verið um veiðarnar í fyrra og framgang strandveiðikefisins í fyrra til að 
reyna að festa kerfið í sessi.

Við bendum á að réttast sé að fara yfir stöðu sum arsins 2 0 1 8  og vinna þá faglegu vinnu 
alm ennilega áður en að svona kerfi verði fest í sessi með lögum til frambúðar. Það 
skortir öll rök því úttektin sem  færa átti löggjafarvaldinu rökin um hvort þetta hafi verið 
gott eða slæ m t fyrir þjóðina allt í kringum landið eru ekki til.

Við leggjum því til að einungis verði samþykkt bráðarbyrgðarlög um frumvarpið sem 
falla úr gildi eftir að síðasti bátur hefur lokið sínum 4 8  dögum sum arið 2 0 1 9  með þeim 
breytingum  sem  um sagnaraðilar leggja til 2 0 1 9  . Óbreytt frumvarp er ekki það sem 
Íslenskt fiskveiðiþjóðfélag á skilið né sæ kist eftir.

4 8  dagar á hvern bát án heim ildar Fiskistofu eða Sjávarútvegráðherra til að stöðva 
veiðarnar fyrr en síðasti bátur hafi lokið sínum dögum mun taka alla spennuna úr 
kerfinu og tryggja öryggi
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Þetta súlurit sýnir landaðan afla í gegnum strandveiðikerfið síðustu 3 ár. Hér er ré tt að 
veita athygli á því að afli á A svæði hefur aukist töluvert, en hann m innkar á hinum 
svæðunum, að D svæðiundanskildu sem  að stendur nánast í stað en inni í aflatölum er 
ufsi sem  D svæði hefur sótt í vegna lélegrar þorskveiði á því svæði alm ennt og þá 
sérstaklega á vestursvæði D svæðis. Þess vegna hækkar svæðið milli ára, vegna ufsa.

Við höfum áhyggjur af því að viðri vel í sum ar í kringum landið sem  gerði ekki sumarið 
2018 , verði potturinn uppurinn áður en að sumri líkur með tilheyrandi afleiðingum fyrir 
þjóðfélagið, en verði það svo fá strandveiðibátarekki að róa þá 48  daga sem  greinin telur 
sig að lágmarki þurfa til þess að kerfið gangi upp.

Strandveiðar 2016  

Svæ ði: A B

Meðalafli í róðri

C D

702 kg 575 kg 587 kg 538 kg
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Meðalafli per bát

2016 2017 2018

A-Svæði 13.040 14.976 18.659

B-Svæði 14.142 16.401 17.716

C-Svæði 15.103 18.765 16.394

D-Svæði 10.544 14.361 13.272
Tölurfrá vef Fiskistofu

Við viljum að strandveiðikerfið verði jafn gott fyrir alla strandveiðim enn allt í kringum 
landið sam a hvar þeir búa. Við viljum að allir gangi að sama borði, en svo er ekki með 
núverandi kerfi. Til dæmis er 29 %  munur á milli D og A svæðis í afla árið 2018 . Það er 
að segja 2 9 %  hærri m eðaltals afli í róðri á svæði A.

Ástæður fyrir því að "potturinn" náðist ekki árið 2 0 1 8  eru nokkrar:

• Afspyrnu slæ m t veðurfar á næ r öllu landinu sem  hamlaði sjósókn 
strandveiðibáta.

• Fiskverð var m jög lágt, það kostar sitt að standsetja bát fyrir hverja vertíð 
og þegar fiskverð er svo lágt, ásam t fáum úthlutuðum dögum borgaði það 
sig ekki fyrir ákveðna aðila að hefja vertíðina.

• Bátum fækkar töluvert, ein ástæ ða fyrir fækkun báta m ætti rekja til 
skerðingu á öllum svæðum landsins nem a svæði A. Einnig m ætti rekja 
fækkun báta til þess að kerfið virkar ekki sem  skildi.
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Ólympískar veiðar.

Ólympíski þátturinn er enn til staðar vegna þess að Fiskistofa eða Sjávarútvegsráðherra 
hefur heimild til þess að stöðva veiðar hvenær sem  er.

Svo gæti farið að heildarafla sem  áæ tlaður er til strandveiða verði uppurinn um m itt 
sumar. Ef til vill verður veðurfar mjög gott á landinu öllu og vel gengur að koma með 
afla að landi. Hvað þá?

Hvatinn eykst vegna þess að menn keppast við að ná að róa áður en að allt lokast síðla 
sum ars í júlí og ágúst sem  eru bestu strandveiðm ánuðir á sumum svæðum í kringum 
landið.

Ef að þetta frumvarp fer óbreytt í gegn þýðir það eitt að í stað þess að keppa við aðra 
báta innan síns svæðis um aflann eins og var í gamla kerfinu, er keppnin orðin yfir allt 
landið sem  er verra ef eitthvað er, því eitt svæði gæti farið veðurfarslega vel út úr sumri 
á m eðan önnur færu á sam a tím a illa veðurfarslega og á m eðan það gengi yfir myndi 
ganga á heildarpottinn.
Hvati færi að m yndast til að fara á sjó í öllum veðrum  til þess að ná einhverju á báta sína 
því þessir bátar reka sig ekki sjálfir og launin ekki greidd nem a til sé fyrir þeim.

Hægt væri að leysa þetta með því að útlhuta ákveðnum dagafjölda á bát á ári, án 
heim ildar Fiskistofu til þess að stöðva veiðar. Og miðað við umsagnir og þarfir 
strandveiðibáta þá eru það að lágmarki 48  dagar á bát án heim ildar til stöðvunar veiða 
fyrr en þeim e lokið svo sátt náist um strandveiðikerfið hjá þjóðinni allri.

48 dagar

Það þarf að gefa strandveiðim önnum  eðlilegt svigrúm við að nýta daga sína, takm arka 
ekki 12 daga innan hvers mánaðar, heldur að veita til dæmis 4 8  daga yfir allt tímabilið. 
Með þessu móti gerir það mönnum auðveldara fyrir að ná að nýta sína daga 
skynsam lega í góðum veðrum  og þegar fiskur er á þeirra heimamiðum.
Þannig yrði engin hæ tta á að allir bátar myndu vera róandi á sömu miðum heldur myndu 
allir geta unað sáttir við að róa frá sínum heimahöfnum þegar fiskur er á þeirra miðum. 
Þarna kæmi kerfið algerlega til móts við byggðarsjónarm ið og þarfir byggða allt í 
kringum landið við að fá strandveiðibáta í land með fisk í heimahöfn.
Það er ekkert eðlilegt kerfi sem  knýr báta til að sækja á fiskimið sem engin fiskur er á, 
það er engin sanngirni í slíku kerfi heldur verður svigrúmið að vera til staðar.
Þetta myndi auka öryggi sjófarenda og verðm ætasköpun í heimabyggð gríðarlega.
Jafnvel væri hægt að útfæra þetta á annan hátt, að úthluta 60  dögum á ári, óháð tímabili.
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Veiðitímabil

Eins og m argir þekkja þá er mismunandi veiði og fiskgengd eftir árstím a og stöðum  í 
kringum landið. Til þess að jafna kerfið æ tti að lengja strandveiðitím abilið um tvo 
mánuði. Einn mánuð í hvorn enda. Upphaf veiða ættu að byrja 1. apríl og ljúka 1. 
október. Þannig væru tæ kifæri strandveiðibáta og byggða jöfnuð allt í kringum landið og 
menn gætu enn frekar nýtt daga sína til veiða frá sínum heimahöfnum. Þannig færu 
menn ekki á flakk og væru sáttir þar sem  þeir eru.
Það er einfaldlega þannig að sum svæði eru nánast fisklaus megnið af þessum  4 
mánuðum sem  í boði hafa verið sem  strandveiðitím abil, hvers eiga þau svæði að gjalda, 
það er ekki sanngjarnt fyrir þá aðila sem  á slíkum svæðum búa að vera njörfaðir þar 
niður í ólympískum veiðum með landamærum (Svæðaskiptingu)

Svæðaskipting

Svæðaskiptingu á með öllu að fella út. Svæðaskiptingin býr til miskiptingu á gæðum 
kerfisins. Öll búum við í sama landi og eigum fiskimiðin saman. Allir verða að ganga að 
því sam a í kerfinu og þar á líka við á hvaða svæði þeir landa eða hvar þeir veiða. Með 
þeim breytingum  á frumvarpinu sem  við leggjum til hér í þessari umsögn mun hvatinn 
alltaf liggja í að nýta sína daga frá sinni heimahöfn, spennan væri farin úr kerfinu með 48  
tryggðum dögum og 6 m ánaða strandveiðitím abili svo dagar væru nýttir á heimamiðum 
þegar fiskurinn er að ganga þar um.

Gjald vegna strandveiða

Það að þeir sem  stunda strandveiðar þurfi að greiða sérstakt gjald vegna þeirra, er 
frekar einkennilegt vegna þess að takm arkanir kerfisins eru svo ótal m argar ef miðað er 
við aflam arks- og krókaaflam arkskerfið og með þessu frumvarpi er verið að takm arka 
strandveiðar enn meira. Til dæmis; Hámarks dagafjöldi í mánuði, hám arksheildarafli í 
kerfið, hám arksafli á dag, hám arkstími, bann um helgar, bann á rauðum dögum og svo 
framvegis.
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Ufsi sem VS-afli
Það er ekkert nem a sanngjarnt í þessu þjóðfélagi að strandveiðibátar fái að veiða eins 
mikinn ufsa á sínum litlu bátum  í sinni 14 klst veiðiferð og þeir geta. Það brenna 
þúsundir tonna inni af óveiddum ufsa í fiskveiðikerfinu á hverju ári. Þetta er sóun á 
verðm æ ta og atvinnutækifærum  þjóðarinnar og á m eðan eru sum byggðarlög að blæða 
út.
Til þess að þetta virki með ufsa sem  m eðafla í strandveiðikerfinu verður aflaverðm æti 
hans að renna óskipt til útgerðarinnar.
Þegar búið er að landa ufsa til VS-sjóðs situr lítið eftir nem a vinnan, kranagjöld, ísgjöld, 
vigutnargjöld, aflagjöld, auðlindagjöld og fleira. Strandveiðibátar greiða veiðigjöld eins 
og aðrar útgerðir og þæ r þurfa allt aflaverðm ætið til þess að geta rekið sína báta og 
skapað sér atvinnu af veiðunum.

Þetta er því ekkert nem a kostnaður á útgerðina og fyrir nýliða er það m jög slæmt.
Þó svo að þetta hafi verið stórt skref til þess að bæ ta strandveiðikerfið, þá er enn aðeins í 
land. Ufsa þyrfti að gefa frjálsan í strandveiðikerfinu svo að þessi liður virki almennilega.

Nýliðun

Erfitt er að sjá að með frumvarpi þessu að auðveldara verði fyrir nýliða að hefja útgerð. 
Erfitt hefur verið fyrir nýliða að hefja sókn í strandveiðikerfinu til þessa og þetta 
frumvarp og breyting á kerfinu auðveldar það ekki, í raun er breytingin í garð nýliða 
engin.

Menn sem  eru í kerfinu nú þegar, eru afar svartsýnir á þetta frumvarp og ým sir hafa 
nefnt það að hæ tta útgerð, sem  hefur verið raunin. Líklega er kerfið ekki nógu gott, en 
það verður það vonandi.

Heildarfjöldi strandveiðibáta 2012 - 2018
800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Síða 7 af 8



Smábátafélagið Hrolllaugur 28.03.2018

Ástæðurnar eru til dæmis nokkrar;
Auðlindagjöld, aflagjöld, kranagjöld, hafnargjöld, vatnsgjöld, vigtunargjöld, 
ísgjöld, skoðunargjöld, rafmagnsgjöld, sérstakt gjald strandveiða, sorpgjöld, 
markaðsgjöld, lágt fiskverð, óvissa um komandi ár, rekstrarkostnaður, 
aflaheimildir lágar í kerfinu og fleira.

Ísland er í grunninn fiskveiðiþjóð og þarfir byggða og þjóðfélagsþegna í kringum landið 
er að geta gert út sm ábáta með m annsæmandi hætti, tækifærið var lengi vel horfið fyrir 
þjóðina til þess að virkja grunngerð sam félagsins og gera út á Íslandsmiðum.
Með strandveiðikerfinu sem  komið var á fót 2 0 0 9  var breyting þar á og vísir lagður í að 
veita þjóðfélaginu aðgengi að fiskveiðikerfinu sem  það á svo sannarlega sjálft. Það var 
jákvæ tt skref fyrir þjóðina en kerfið verður að vera sóm asam lega úr garði g jört og 
vandað skal til verka við uppbyggingu strandveiða sem  atvinnuvegar.
Í kerfinu núna eru takm arkanir miklar, í raun svo m iklar að halda m ætti að reynt sé að 
gera þeim sem  í kerfið sæ kja eins erfitt fyrir í að ná þeim 650  þorskílgilda skammti sem í 
boði er hvern dag sem  róa má. 4  rúllur á b át,14  klst veiðiferð, landam æragirðingar með 
svæðaskiptingum, fyrir utan nátturlega áhrifavalda eins og veður og fiskgegnd.
Æ tla m ætti að strandveiðikerfi hjá alvöru fiskveiðiþjóðum  sem í einhverju virða rétt 
þegna sinna að slíkt kerfi væri hannað með það í huga að þeim gengi sem  allra b est við 
að ná sínum þó ekki svo of mikla skammti. Við sem  búum þetta land eigum að geta veið 
stolt af þessu kerfi en ekki öfugt þegar við berum  okkur saman við önnur lönd.

Það er einlæg ósk okkar í Smábátafélaginu Holllaugi að þið í atvinnumálanefnd leggið 
fram frumvarp sem  eflir atvinnu allt í kringum landið með strandveiðikerfinu. Kerfið 
verður að vera jafn gott fyrir alla sam a hvar þeir búa eða róa. Takið tillit til umsagna sem 
greinin leggur ykkur í hendur og þið munuð geta horft sátt um öxl við vinnu ykkar í þágu 
lands og þjóðar. Tíminn er nægur til þess að þessu frumvarpi verði breytt í takt við 
umsagnir. Ef þingið samþykir það ekki með nauðsynlegum breytingum  þá getið þið 
allavega verið sto lt af vinnu ykkar og þið getið sýnt það í verki að þið takið m ark á 
þörfum þjóðarinnar. En með því að leggja þetta fram óbreytt eruð þið að valda skaða í 
flestum landshlutum strandveiða og við viljum bara ekki trúa að það sé það sem  þið 
viljið þjóðinni.

Lifið heil, sanngjörn og í sátt við þjóðina.

VirðmgarfyUst

Félagsmenn ísmábátafélaginu HrolUaugi.
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